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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek (Magang) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 

untuk mengambil langkah selanjutnya dalam proses pendidikan. Selain itu magang 

sering di jadikan syarat untuk memenuhi pembuatan/penulisan skripsi, tugas akhir, 

dan mendapatkan ijazah atau gelar sarjana di berbagai Perguruan Tinggi. Kerja 

Praktek (Magang) merupakan proses belajar dan bekerja pada suatu 

instansi/perusahaan  dengan menerapkan ilmu yang di pelajari selama perkuliahaan 

yang bertujuan untuk mengembangkan dan mendapatkan pengalaman dalam dunia 

kerja yang di bimbing oleh instansi/perusahaan tersebut. 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau (Kanwil 

DJPb) merupakan instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur 

Jenderal Perbendaharaan dan membawahi semua Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) di wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang berjumlah 5 

(lima) KPPN. Instansi ini sering di rekomendasi untuk mengajukan tempat magang 

oleh Mahasiswa Perguruan Tinggi. Proses seleksi dilakukan langsung oleh bagian 

sekretariat dan membuat surat balasan yang berisi diterima atau tidaknya pengajuan 

tersebut. Surat balasan akan di kirim kepada mahasiswa atau langsung 

mengambilnya ke Instansi tersebut. 

 Sampai saat ini proses pengajuan magang yang dilakukan di KANWIL DJPb 

masih dilakukan secara manual yaitu dengan cara survei secara langsung ke Instansi 

atau meminta informasi mengenai Instani dari kakak tingkat seperti alamat, kontak 

personalia yang berhubungan dengan Instansi tersebut atau dengan mengirim surat 

permohonan magang melalui Kantor Pos, J&T, JNE dan lain sebagainya. Selain itu 

permasalahan yang sering ditemui pegawai pada Instansi tersebut antara lain tidak 

dapat menemukan kembali data-data seperti biodata mahasiswa, biodata instansi 
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mahasiswa, Realisasi mahasiswa yang sudah melaksanakan kerja praktek (magang) 

di KANWIL DJPb. 

Penelitian terdahulu oleh (Rezania Agramanisti Azdy, 2016) Aplikasi 

Penerimaan Mahasiswa Magang Berbasis Objek Pada Perum Bulog Divre Sumatra 

Selatan. Aplikasi tersebut dibangun untuk memudahkan mahasiswa dalam 

mengajukan magang dan menerima pemberitahuan tentang diterima atau tidaknya 

pengajuan magang yang dilakukan. Aplikasi yang dibuat haruslah dapat diakses 

melalui web sehingga dapat diakses secara langsung oleh mahasiswa ketika 

terhubung dengan Internet. Aplikasi dibuat menggunakan konsep object-oriented 

programming  dengan mengamati objek yang dimanipulasi oleh aplikasi. 

Dalam jurnal penelitian (Nur Heri Cahyana, Eko Yuli Prasetyo & Hidayatulah 

Himawan, 2013) yang berjudul Aplikasi Penerimaan Siswa Baru berbasis web (smk 

negeri 3 yogyakarta). Dalam penelitian tersebut merancang sebuah aplikasi berbasis 

web untuk memudahkan instansi pendidikan dan juga para pendaftar. pendaftaran 

siswa baru yang dapat dipantau setiap saat secaran online. Dengan adanya 

penerimaan siswa baru berbasis web diharapkan dapat memudahkan para calon 

pendaftar untuk melakukan pendaftaran dan mencari informasi tentang sekolah yang 

dituju. Selain itu dengan adanya penerimaan siswa baru web hasil dari seleksi 

pendaftaran dapat dilihat dengan cepat. 

Berdasarkan permasalahan di atas diusulkan sebuah Aplikasi Penerimaan 

Magang Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. 

Dengan tujuan mempermudah mahasiswa untuk mengajukan permohonan magang 

dan menerima pemberitahuan diterima atau ditolaknya permohonan magang, serta 

dapat membantu pegawai dalam membuat laporan data mahasiswa magang, 

memeriksa identitas mahasiswa yang akan magang dan pernah magang di KANWIL 

DJPb baik dalam status diterima maupun ditolak. Kemudian Aplikasi dapat di akses 

melalui web, sehingga dapat di akses secara langsung ketika terhubung dengan 

internet. Dengan menggunakan web pengguna juga dapat mengakses dengan media 

apapun. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yaitu :  

1. Studi kasus penelitian ini adalah penerimaan magang pada Kantor 

Wilayah Direktorat Jenederal Perbendaharaan Provinsi Riau berbasis 

website. 

2. Perancangan aplikasi penerimaan magang pada Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau secara online 

menggunakan website? 

3. Bagaimana proses pengajuan magang pada Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau? 

4. Bagaimana proses pemberitahuan informasi diterima atau ditolaknya  

pengajuan magang? 

 

1.3  Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam 

merancang sistem ini adalah sebagai berikut. 

1. Sistem ini di buat untuk mengajukan dan memberitahukan informasi 

diterima atau ditolaknya dalam pengajuan magang. 

2. Sistem yang dibuat membantu Instansi dalam menyimpan data mahasiswa 

yang pernah magang dan yang akan mengajukan magang. 

3. Sistem ini akan membahas proses seleksi mahasiswa yang akan magang 

dan pengiriman surat balasan. 

4. Aplikasi ini dirancang dan dibuat untuk studi kasus pada Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian ini adalah membuat Aplikasi Penerimaan Magang pada 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Berbasis 

Website. Agar dapat membantu mengajukan permohonan magang dan menerima 

pemberitahuan diterima atau ditolaknya permohonan magang, serta dapat membantu 

pegawai dalam membuat laporan data mahasiswa magang. 

 

 Manfaat yang diperoleh dari Aplikasi Penerimaan Magang pada Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Berbasis website adalah 

sebagai berikut. 

1. Membantu proses pengajuan magang yang lebih efektif. 

2. Membantu Instansi dalam memberitahukan hasil seleksi kepada 

mahasiswa. 

3. Memberikan Informasi data diri mengenai mahasiwa kepada Instansi. 

 

1.5  Metode Peyelesaian Masalah 

 Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan Aplikasi Penerimaan Magang 

pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Berbasis 

Website yaitu melakukan identifikasi masalah seperti Metode yang digunakan penulis 

untuk mengumpulkan data-data yang akan diperlukan dalam membuat sistem 

aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data dengan cara 

studi literatur mengacu pada jurnal, Tugas akhir dan website-website resmi lainnya. 

Data tersebut akan diolah menjadi sebuah aplikasi yang akan dirancang menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dengan framework codeigniter serta menggunakan MySQL 

sebagai sistem manajemen basis data. Selanjutnya Menganalisa sistem, merancang 

aplikasi, membuat aplikasi, menguji aplikasi dan pembuatan Laporan tugas akhir. 
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   Gambar 1.1 Metode Penyelesaian Masalah 

Sumber : Data Olahan 
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